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Čtvrtek, 3. června 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 16 

Autor: Lukáš Marek 

__________________________________________________________________________ 

 Asistenti strážníků se přestěhují    

České Budějovice  

Osm let využívali asistenti prevence kriminality, kteří slouží při Městské policii v 
Českých Budějovicích, prostory na sídlišti Máj v ulici V. Volfa. Z místa pod číslem 
popisným 10 se stěhují o kus dál, do domu s číslem 23, kde budou mít novou služebnu. 
Aktuálně slouží tři, ale město má peníze na čtyři asistenty. Letos na jejich fungování 
dostalo dotaci 582 tisíc. Vedení radnice si pochvaluje jejich činnost, protože mnohdy 
působí jako přirozené autority.  
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Středa, 2. června 2021 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Kateřina Novotná Sklářová 

__________________________________________________________________________ 

Služebna na Máji mění adresu    

 Od roku 2013 sloužil nebytový prostor na adrese V. Volfa číslo 10 na sídlišti Máj 
městské policii, konkrétně jako služebna pro asistenty prevence kriminality. "Bylo to na 
základě smlouvy se Stavebním bytovým družstvem. Správa domů s.r.o. ale přišla s 
výhodnější nabídkou, a tak dojde ke zřízení nové služebny jen o pár vchodů dál, v ulici 
V. Volfa číslo 23," uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že město předložilo Ministerstvu 
vnitra ČR žádost o podporu do Programu prevence kriminality. "Požadovaná dotace 
byla přes jeden milion korun, ale obdrželi jsme jen 582 tisíc z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. I tak asistenty prevence zachováme a podpoříme z městských 
zdrojů. Znají místní prostředí a působí jako přirozené autority. Ve spolupráci s policií, 
městskou i státní a sociálními pracovníky se jim celkem daří eliminovat závadové 
chování. Jejich přítomnost v problémových částech města je vnímána pozitivně. 
Dohlížejí například nad dodržováním veřejného pořádku, vandalismem, ale i nad 
řešením rodinných nebo sousedských sporů," dodává primátor.  

  

https://www.c-budejovice.cz/sluzebna-na-maji-meni-adresu
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Úterý, 1. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: externí, Věra Školková, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Seniora hledali policisté i strážníci. Ráno ho nalezli v kavárně 

Po šestasedmdesátiletém seniorovi z Českých Budějovic pátrali od úterní noci policisté 
z jihočeské metropole. 

V úterý 1. června krátce před osmou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost v obchodním centru Mercury v Nádražní ulici. Strážníky zde oslovila 
zaměstnankyně místní kavárny, která jim oznámila přítomnost zanedbaného muže 
sedícího u jednoho ze stolků. Muž údajně po několik hodin seděl u nevypité kávy a své 
osobní věci si rozložil po ostatních stolech, které nemohli ostatní zákazníci využívat. Na 
výzvy zaměstnankyně provozovny nijak nereagoval. 

Strážníci však po kontrole totožnosti dotyčného muže zjistili, že se jedná 
o pohřešovaného šestasedmdesátiletého muže z Českých Budějovic. Seniora poté 
předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/seniora-hledali-policiste-i-straznici-rano-ho-nalezli-v-kavarne-20210601.html
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Úterý, 1. června 2021 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Šestasedmdesátiletého seniora hledali policisté i strážníci, ti ho ráno 

nalezli sedět v kavárně 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Po šestasedmdesátiletém seniorovi z Českých Budějovic pátrali 
od noci z pondělí na úterý 1. června policisté z jihočeské metropole. Muže se podařilo 
v ranních hodinách vypátrat českobudějovickým strážníkům v kavárně obchodního 
centra. Muž totiž svým chováním na sebe upozornil zákazníky i zaměstnankyni 
provozovny, která strážníky přivolala na pomoc. Ti pohřešovaného muže předali do 
rukou policistů. 

Krátce před osmou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v 
obchodním centru Mercury v Nádražní ulici. Strážníky zde oslovila zaměstnankyně 
místní kavárny, která jim oznámila přítomnost zanedbaného muže sedícího u jednoho 
ze stolků. Muž údajně po několik hodin seděl u nevypité kávy a své osobní věci si rozložil 
po ostatních stolech, které nemohli ostatní zákazníci využívat. Na výzvy zaměstnankyně 
provozovny nijak nereagoval. Strážníci však po kontrole totožnosti dotyčného muže 
zjistili, že se jedná o pohřešovaného šestasedmdesátiletého muže z Českých Budějovic. 
Seniora poté předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/sestasedmdesatileteho-seniora-hledali-policiste-i-straznici-ti-ho-rano-nalezli-sedet-v-kavarne/
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Pondělí 31. května – Pátek 4. června 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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